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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Literatur Review 

Negara-negara di dunia terus berupaya melakukan perbaikan dan 

pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Namun, 

perbedaan regulasi, perekonomian antar negara dan keadaan ekonomi global yang 

berubah-rubah menuntut negara-negara agar dapat bersiap dan dapat mengatasi 

faktor faktor tersebut. Salah satu yang paling berpengaruh dalam mengatasi faktor 

faktor tersebut adalah penerimaan negara terutama dari sekor pajak, hal ini 

dikarenakan sektor ini merupakan sumber banyak negara yang menjadi pembiayaan 

utama dalam pembangunan.  

Hutagaol (2007) mendefinisikan penerimaan pajak yaitu sumber 

penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan 

secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan 

pajak adalah penghasilan yang dperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak 

rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima 

di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara 

yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, 

menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan  sosial (Rahman, 

2017). Berbagai negara di dunia berupaya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan 

pajak, guna sebagai modal untuk pembiayaan Negara dengan tujuan utama 
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mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (Holik, 2005). 

Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mangatasi masalah seperti 

pembangunan manusia, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan pertumbuhan 

ekonomi T+1. 

Sejauh mana penerimaan pajak diperoleh berbagai negara dipengaruhi 

beberapa faktor ataupun antaseden yang akan penliti ungkapkan, selain itu 

konsekuen dari penerimaan pajak itu sendiri juga akan peneliti ungkapkan. 

Beberapa variabel antaseden dan konsekuen penerimaan pajak tersebut sebelumnya 

sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti baik dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, diantaranya peneliti yang dilakukan oleh orang asing yaitu 

Böhringer et al., (2002); Dowsen (2006); Martorano (2016); Ofoegbu, Akwu & 

Oliver (2016); Adukonu & Abebrese (2016); Egbunike et al.,  (2018), Masood 

(2019); Kentor (1998);  Braun & Grote (2000); Jutting et al., (2004); Piketty & Qian 

(2009); Nwakanma & Nnamdi (2013); Kuralbayeva (2018); Myles (2000) 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia adalah Damayanti et 

al., (2016); Olivia & Yudianto (2016); Hemanona & Suharyono (2017); Saragih 

(2018);  Tristuti & Pratomo (2016); Mongdong et al., (2018); Lengstari et al., 

(2016); Richard & Toly (2013); Cahyono (2017); Sofian (1997); Saniat et al., 

(2018); Mispiyanti & Kristanti, (2017); Warliana &Arifin (2016); Qodriyah et al., 

(2018); Suyanto, (2016); Herryanto & Toly (2013); Fadhilah & Andi (2016); 

Sumidartini (2017), Astuti & Aryani, (2016); Anggriawan (2015); Lainutu (2013); 

Warliana & Arifin (2016); Dewi & Widuri  (2013); Sari & Ilyas (2016). 
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Penerimaan pajak memiliki berbagai faktor yang mempengaruhinya 

diantaranya impor, ekspor, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah 

penduduk, Tarif pajak, pemeriksaan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, 

penghindaran pajak, sistem pemungutan pajak, pemahaman wajib pajak,  nilai kurs, 

suku bunga, jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi 

perpajakan, dan kualitas pelayanan. 

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya 

pajak yang harus dibayar (Supramono & Damayanti, 2010). Wajib pajak dalam 

membayar kewajiban pajaknya berdasarkan jumlah utang pajaknya yang 

didasarkan tarif pajak berlaku. Namun, tarif pajak setiap negara berbeda, ada negara 

dengan tarif pajak besar dan sebaliknya ada negara yang memberikan tarif kecil.  

Jika tarif pajak terlalu tinggi masyarakat akan enggan membayar pajak (Richard & 

Toly, 2013). Menurut Damayanti et al., (2016) menyatakan Tarif pajak yang tinggi 

membuat masyarakat cenderung melaporkan lebih kecil penghasilan kena pajaknya 

yang akhirnya akan berakibat pada penurunan penerimaan pajak suatu negara. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Richard & Toly, (2013),  dan Damayanti et al., 

(2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan pajak, sedangkan peneliti Wibowo (2013) menolak pernyataan tersebut 

dan menyatakan bahwa tarif pajak secara persial tidak berpengaruh terhadap rasio 

pajak yang merupakan hasil dari pembagian penerimaan pajak terhadap GDP. 

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan terpenuhnya harapan atau kebutuhan pelanggan. Pelayanan dikatakan 

berkualitas apabila dapat menyediakan produk atau jasa (pelayanan) sesuai dengan 
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kebutuhan dan harapan (Cahyono, 2017). Upaya dalam peningkatan penerimaan 

pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada 

Wajib Pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, 

perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), 

penggunaan sistem informasi dan teknologi yang dapat memberikan kemudahan 

kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Manalu, 2012 

yang dikutip peneliti dalam Dewi & Widuri, 2013).  Sehingga kualitas pelayanan 

dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.  Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Cahyono, (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian Dewi & Widuri, 

(2013) menolak pernyataan tersebut dan menyatakan kualitas pelayanan tidak 

mempengaruhi keberhasilan dalam penerimaan pajak. 

Jumlah penduduk menunjukan sebarapa banyak penduduk yang menetap 

disuatu wilayah. Salah satu peran penduduk yang sangat diharapkan pemerintah  

dalam memberikan kontribusi pembangunan negara adalah membayar pajak 

(Manik, 2012). Sehingga semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar 

penerimaan pajak yang diterima Negara. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

Sofian (1997) dan Saniat et al., (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan hasil penelitian dari Sari & 

Ilyas, (2016) menolak pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa jumlah 

penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 
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Inverstasi asing merupakan suatu arus modal internasional yang mana suatu 

perusahaan dari negara tertentu dapat mendirikan atau hanya memperluas 

perusahaannya yang sudah ada di negara tujuan investasi (Krugman & Maurice,  

2004). Perusahaan yang memperoleh dana tambahan dari investor asing dapat 

menggunakan untuk ekspansi binis, dampaknya tenaga kerja jadi terserap dan 

tingkat produktifitas perusahaan cenderung meningkat. Kondisi ini mendorong 

kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya meningkat dan pajak yang 

dipunggut juga meningkat, sehingga penerimaan pajak meningkat. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian Hemanona & Suharyono, (2017) yang menyatakan 

investasi asing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan 

penelitian Kentor, (1998) menolak pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa 

tidak ada hubungan atau interaksi antara investasi asing dan penerimaan Negara. 

Exchange rate atau nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan 

kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat 

juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing (Bank 

Indonesia, 2004). Dalam kondisi kurs yang stabil akan mendorong dunia usaha 

menjalankan kegiatannya dengan tenang terutama bagi usaha yang menggunakan 

valuta asing dalam transaksinya. Fluktuasi kurs yang ekstrim dapat mengakibatkan 

perusahaan merugi atau bahkan bangkrut dan tidak dapat melanjutkan kegiatan 

usahanya. Dalam menghitung penghasilan neto untuk kepentingan perpajakan, 

kerugian akibat selisih kurs merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto, semakin besar kerugian akibat selisih kurs maka semakin kecil 

keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga Pajak Penghasilan yang dibayar 
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juga semakin kecil (Sumidartini, 2017). Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Ferdiawan, (2015) yang menyatakan bahwa nilai kurs berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak, sedangkan hasil penelitian dari Mispiyanti & Kristanti, (2017) 

menolak pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa exchange rate atau nilai tukar 

tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. 

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak mengetahui, 

memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. 

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan 

kewajiban perpajakn semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

(Muliari, 2010 yang dikutip peneliti dalam Warliana & Arifin, 2016). Keadaran 

wajib pajak menunjukan pandangan wajib pajak dalam menyikapi kewajiban 

membayar pajak, jika wajib pajak tersebut menyadari bahwa pajak yang dia 

bayarkan untuk keberlansungan negara dalam pembangunan yang bertujuan untuk 

kesejahteraan masyarakat dan nantinya akan mendapatkan timbal balik secara tidak 

langsung, maka penerimaan pajak akan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian dari Waliana &Arifin, (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan penilitian dari Herryanto & 

Toly, (2013) menolak pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi 

atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) 

agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo dalam Waliana & 
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Arifin, 2016). Sebagaiamana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi 

dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik 

dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka 

yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan 

kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang 

kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera 

dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010 yang dikutip peneliti 

dalam Waliana & Arifin, 2016). Kondisi tersebut dapat menodorng Wajib pajak 

untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak 

dapat meningkat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Warliana & Arifin (2016) 

yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak. 

Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun 

awareness tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru. Kegiatan 

sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka 

yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk 

yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar 

bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh (Herryanto & 

Toly, 2013). Sehingga dengan adanya sosialiasasi ini pemhahaman wajib pajak 

terkait pentingnya membayar pajak dapat mendorong komitmen wajib pajak yang 

terus patuh dengan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga kondisi ini 

dapat meningkat penerimaman pajak.  Hal tersebut sesuai dengan  Qodriyah et al., 
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(2018) dan Suyanto, (2016) yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian  

Herryanto & Toly  (2013) dan Fadhilah & Andi (2016)  menolak pernyataan 

tersebut dan menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak. 

Bunga adalah biaya yang harus dibayar borrower atas pinjaman yang 

diterima daqn imbalan lender atas investasinya (Laksmono, 2001). Suku bunga 

mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih 

banyak atau menabung. Menurut Laksmono dalam Sumidartini (2017) 

menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya 

maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan 

penawaran. Perusahaan yang membutuhkan dana pinjaman pada saat suku bunga 

sedang tigggi memberikan efek laba perusahaan menurun, dikarenakan suku bunga 

tersebut menjadi kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dan menjadi 

pengurang laba perusahaan. Kondisi tersebut membuat laba mengalami penurunan 

dan pajak yang dibayarkan kepada negara akan ikut menurun. Sehingga tingkat 

suku bunga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai 

dengan Sumidartini (2017) yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh 

negatif signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Tujuan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan 

wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. 

Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau 

manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi sehingga wajib pajak akan 
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patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahmawati, 2014).  

Sehingga pemeriksaan pajak dapat meminimalisir wajib pajak yang tidak patuh 

dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, dan kondisi ini mendorong 

meningkatnya penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan Herryanto & Toly, 

(2013) dan Fadhilah & Andi (2016)  yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Lim, (2010) yang dikutip peneliti dalam Astuti & Aryani, (2016) 

mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul 

dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk 

meminimalkan kewajiban. Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak 

mengindikasikan bentuk upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih rendah 

dari pada yang ditetapkan (Masri, 2013 dikutip peneliti dalam Astuti & Aryani, 

2016). Sehingga kondisi tersebut memberikan dampak terhadap penerimaan pajak 

yang ikut menurun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Astuti & Aryani, (2016) 

yang menyatakan bahwa secara garis besar tren penghindaran pajak meningkat dari 

tahun 2001 sampai 2014 salah satu indikasi penghindaran pajak yang lain adalah 

dengan adanya perusahaan manufaktur yang melaporkan merugi. 

Pelaksanaan self assessment system Wajib Pajak harus memiliki 

pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak 

dapat mengisi secara benar jumlah pajak terutang serta membayar pajak tepat pada 

waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, memasukkan, dan melaporkan pada 

waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan (Dewi & 

Widuri, 2013). Namun, tidak semua wajib pajak mampu memahami terkait 
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peraturan perpajakan, terutama wajib pajak yang berada di daerah luar kota. 

Kondisi ini mendorong wajib pajak tersebut untuk tidak memenuhi kewajibannya 

dalam membayar pajak, selain itu kondisi ini mengakibatkan penerimaan pajak 

mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Anggriawan, (2015) 

yang menyatakan bahwa self assesment system berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak , sedangkan penelitian dari Cahyono (2017) menolak pernyataan 

terssebut dan menyatakan bahwa pelaksanaan self assessment system tidak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan atau naiknya output 

masyarakat atau penduduk yang dilatar belakangi oleh semakin banyaknya atau 

semakin meningkatnya suatu jumlah faktor produksi yang dapat digunakan dalam 

memproduksi, tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri, sebagai 

contoh ketika terjadi peningkatan output yang disebabkan oleh pertumbuhan atau 

perkembangan stok atau cadangan modal ataupun penambahan faktor produksi 

tanpa adanya perubahan yang dilakukan pada teknologi produksi yang lama 

(Arsyad, 2010). Sehingga semakin besar pertumbuhan ekonomi, semakin besar 

pula potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Mengingat Semua pajak, 

berkaitan dengan pendapatan yang didasarkan pada gaji, pensiun, dan anuitas dari 

segala jenis, dan dibayarkan baik secara langsung atau menengah dari upah tenaga 

kerja, keuntungan saham, atau sewa tanah (Smith, 1776). Hal tersebut sesuai 

dengan Olivia & Yudianto (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan Triastuti & Pratomo 
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(2016) menolak penyataan tersebut dan menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 

Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya 

keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediannya, yaitu 

permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar 

bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi (Soesastro, 2005). 

Penerimaan pajak akan lebih baik karena tren penurunan inflasi yang menyebabkan 

kenaikan pada pendapatan Rumah Tangga. Dengan biaya kebutuhan primer rendah, 

maka penghasilan seseorang setelah terpenuhinya kebutuhan primer akan lebih 

besar (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Sehingga dengan adanya inflasi 

penerimaan pajak dapat mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Ferdiawan (2015) dan Damayanti et al., (2016) yang menyatakan inflasi 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. 

Wajib pajak adalah individu atau badan yang ditetapkan sebagai subjek 

pajak berdasarkan regulasi negara maupun undang-undang. Wajib pajak 

menyetorkan sebagian keuntungannya maupun kegiatan atas transaksinya sebagai 

bentuk pajak kepada negara guna disalurkan kembali secara tidak langsung. 

Sehingga wajib pajak berperan membayarkan pajak dan negara menerima sebagai 

penerimaan untuk pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

Lainutu (2013) yang menyatakan bahwa Wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak. 
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Menurut Muliari, (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi 

seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan 

yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak sangatlah diperlukan karena 

dalam membayar pajak, Wajib Pajak harus memiliki rasa kerelaan dan sukarela, 

dan harus menyadari bahwa manfaat sendiri adalah untuk kemajuan dan 

perkembangan negara kita sendiri. Apabila kesadaran masyarakat rendah, maka 

target pajak seringkali tidak terealisasi dengan baik dan benar. Untuk meningkatkan 

kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan 

persepsi yang positif terhadap pajak sehingga dalam membayar pajak, masyarakat 

tidak perlu bertanya-tanya manfaat dalam membayar pajak dan mempunyai 

kerelaan dalam membayar pajak (Dewi & Widuri, 2013). Oleh karena itu untuk 

mendorong penerimaan pajak, menanamkan kesadaran penting pajak sangat 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, semakin sadar seseorang atau wajib pajak 

terhadap pentingnya pajak, maka semakin besar pajak yang akan diterima negara. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Warliana & Arifin (2016), dan Fadhilah 

& Andi (2016)  yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengearuh 

positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan Dewi & Widuri  (2013) menolak 

penyataan tersebut dan menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak. 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi 

atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) 
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agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Dengan 

adanya sanksi pajak ini, maka dapat mengurangi potensi wajib pajak yang ingin 

melakukan pelanggaran norma perpajakan seperti penggelapan pajak, hal ini karena 

adanya punishment seperti denda dan hukuman penjara. Sehingga kondisi ini dapat 

mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, 

dan penerimaan pajak negara meningkat. Hal tersebut sesuai dengan hasil  

penelitian  Warliana & Arifin (2016) yang menyatakan bahwa saksi perpajakan 

dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan 

surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksankaan penyitaan, melaksanakan 

penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu dalam Fadhillah & Andi, 

2016). Penagihan menjadi bentuk upaya untuk mendorong secara paksa wajib pajak 

untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, sehingga kondisi ini dapat 

meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fadhillah 

& Andi (2016) yang menyatakan bahwa penagiahn pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak. 

Beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan diatas hasil yang menunjukan 

bahwa faktor tersebut konsisten yaitu pemeriksaan pajak yang merupakan 

penelitian dari Herryanto & Toly, (2013) dan Fadhilah & Andi, (2016),  suku bunga 

penelitian dari, Sumidarti (2017), pemeriksaan pajak yang merupakan penelitian 

dari Herryanto & Toly, (2013), dan Fadhilah & Andi, (2016), sanksi perpajakan 
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merupakan penelitian dari Warliana & Arifin, (2016), penagihan pajak merupakan 

penelitian dari Fadhillah & Andi, (2016). 

Faktor yang tidak konsisten akan hasil penelitian seperti tarif pajak 

merupakan penelitian Richard & Toly, (2013), Damayanti et al., (2016) dan 

Wibowo, (2013), exchange rate yang merupakan penelitian dari  Mispiyanti & 

Kristanti, (2017) dan Ferdiawan, (2015), kesadaran wajib pajak yang merupakan 

penelitian dari Waliana &Arifin, (2016), dan Herryanto & Toly, (2013), Kegiatan 

sosialisasi merupakan penelitian dari penelitian  Herryanto & Toly,  (2013) dan 

Fadhilah & Andi, (2016), self assessment system yang merupakan penelitian dari 

Cahyono (2017) dan Anggriawan, (2015), pertumbuhan ekonomi yang merupakan 

penelitian dari Olivia & Yudianto (2016), dan Triastuti & Pratomo, (2016), inflasi 

yang merupakan penelitian dari Ferdiawan (2015) dan Damayanti et al., (2016), 

Wajib pajak yang merupakan penelitian dari Lainutu, (2013), Putra, (2008), dan 

Pramono, (2008), kesadaran wajib pajak yang merupakan penelitian dari Warliana 

& Arifin (2016),  Fadhilah & Andi (2016), dan Dewi & Widuri, (2013). 

Pajak memiliki beberapa fungsi seperti fungsi anggaran (Budgetair), fungsi 

mengatur (Regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi. Berdasarkan 

fungsi-fungsi tersebut penerimaan pajak digunakan dalam rangka pembangunan 

Negara dalam rangka meningkatkan hal-hal seperti  indeks pembangunan manusia, 

kesenjangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga penerimaan pajak 

digunakan dalam rangka menurunkan pengangguran. 
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Menurut Maccari (2014) indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan 

indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 indeks yang 

menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, 

adapun indeks-indeks tersebut yaitu  pendidikan,  harapan hidup saat lahir, indeks 

penghasilan. Untuk dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, pemerintah 

membutuhkan dana, salah satunya sektor dari penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian Saragih (2018) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak 

berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. 

Baldwin (1986) menjelaskan bahwa kesenjangan ekonomi dapat diartikan 

sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. 

Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan. Masalah kesenjangan ekonomi sering 

juga diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah 

sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang 

kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Kindleberger, 1988 ). Sehingga 

pemerintah untuk mengendalikan dan mengatasi kesenjangan memerlukan tools 

seperti pajak. Hal tersebut karena tarif pajak bersifat progresif yang akan 

disesuaikan dengan jumlah penghasilan/kemampuan wajib pajak. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian Martorano (2016) yang menyatakan bahwa penerimaan 

pajak  terlah mempengaruhi ketidak merataan di Amerika Latin. 

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat 

memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono, dalam Wardiansyah et al., 2016). 

Kebanyakan orang kehilangaan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan 
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tekanan psikologis (Mankiw, 2009). Peran pemerintah dalam mengatasi masalah 

pengangguran sangat penting, seperti terkait kebijakan/regulasi. Selain itu,  Pajak 

yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua 

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat (www.pajak.co.id). Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Bohringer et al., (2002) yang menyatakan bahwa tunjangan pajak yang lebih tinggi 

memiliki efek terbesar pada progres pajak dan dengan demikian mengurangi 

pengangguran hingga tingkat terbesar. 

Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahhteraan 

masyarakat, yang dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi. Semakin besar pertumbuhan ekonomi menandakan kemampuan 

penghasilan masyarakat meningkat, sehingga pemerintah berupaya untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui adanya pajak, hal 

tersebut dikarenakan pajak memiliki fungsi mengatur pertumbuhan ekonomi 

melalui kebijaksanaan pajak (www.pajak.co.id). Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Myles (2000) bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu faktor 

paling signifikan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan suatu Negara. 

Peneliti Damayanti et al., (2016) menyarankan untuk memberikan variasi 

pada variabel sehingga pengaruhnya dapat terlihat jelas terhadap penerimaan pajak 

dan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan penerimaan pajak. Peneliti 

lain Richard & Agus, (2013) memberikan saran melakukan penelitian di negara-

http://www.pajak.co.id/
http://www.pajak.co.id/
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negara selain ASEAN untuk melihat penelitian ini dapat digeneralisasi di semua 

Negara. 

Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka 

penelitian ini akan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi T-1, tingkat 

inflasi, dan jumlah penduduk. Pada penelitian ini penulis menambahkan variabel 

investasi asing, impor, dan ekspor karena penelitian dalam negeri maupun luar 

negeri jarang yang meneliti variabel tersebut terkait dengan penerimaan pajak. 

Investasi asing, impor, dan ekspor yang merupakan  saran Damayanti et al., (2016) 

sebagai variasi dan tambahan variabel. Selain itu penelitian ini juga menambah 

variabel pertumbuhan ekonomi T+1, kesenjangan sosial, pengangguran, dan indeks 

pembangunan manusia terkait dengan konsekuen dari penerimaan pajak dinegara-

negara AEoI yang merupakan saran dari Richard & Agus, (2013) untuk dapat 

menggeneraliasasi dari hasil penelitian. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Theory of Public Expenditure  

Teori ini menjelaskan bahwa pengelolaan pengeluaran oleh pemerintah 

tidak hanya sarana untuk mempekerjakan karyawan atau membeli bahan tetapi 

secara bersamaan sebagai sarana yang bertujuan untuk pelaksanaan dalam 

memenuhi kebutuhan secara sosial dan ekonomi (Colm, 2015). Pengeluaran publik 

mengacu pada pengeluaran yang dikeluarkan oleh otoritas publik seperti 

pemerintah pusat, negara bagian dan lokal untuk memenuhi kebutuhan sosial 

kolektif masyarakat (Hyman, 2O14).  Pemerintah di semua tingkat nasional, 

regional, dan lokal perlu meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber untuk 
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membiayai pengeluaran sektor publik. Rincian perpajakan dipandu oleh dua 

prinsip: siapa yang akan mendapat manfaat, dan siapa yang dapat membayar 

(Hyman, 2014).  

Teori ini juga didukung teori asas daya beli yang menyatakan pajak di dalam 

masyarakat disamakan dengan pompa, yaitu menyedot atau mengambil daya beli 

dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian memberikan 

kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat 

dan menyejahterakan masyarakat (Adiputri & Jati, 2018).  Teori ini menjelaskan 

bahwa kepentingan masyarakat inilah yang mampu dijadikan sebagai dasar 

keadilan pemungutan pajak bukan untuk kepentingan yang lainnya, melainkan 

kepentingan masyarakat (Adiputri & Jati, 2018). Maka dapat disimpulkan bahwa 

teori ini menitik beratkan adanya timbal balik antara pajak yang dibayarkan 

digunakan untuk  kesejehteraan masyarakat. 

2.2.2 Teori Gaya Pikul  

Menurut Langen (1954) ; Suparnyo (1992) yang dikutip peneliti dalam 

Zainudin (2016) mengatakan bahwa gaya pikul adalah kekuatan seseorang untuk 

memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya 

dikurangi dengan pengeluaran- pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer 

diri sendiri beserta keluarganya. Kaitan dengan beban pajak dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (dalam bentuk pajak) baru 

ada jika kebutuhan-kebutuhan primier untuk hidup telah tersedia atau tercukupi 

(Suparnyo, 2012 dikutip peneliti dalam Zainudin, 2016).  
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Mardiasmo, (2011) menyatakan teori gaya pikul adalah beban pajak untuk 

semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya 

pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 

pendekatan yaitu:  

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang 

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi. 

Smith (1776)  menyatakan semua pajak dan pendapatan yang didasarkan 

pada mereka semua gaji, pensiun, dan anuitas dari segala jenis, pada akhirnya 

diperoleh dari satu atau lain dari ketiga sumber pendapatan asli, dan dibayarkan 

baik secara langsung atau menengah dari upah tenaga kerja, keuntungan saham, 

atau sewa tanah. Pengenakan pajak ini untuk dapat menyediakan bagi orang miskin, orang 

sakit, janda dan anak yatim mereka, dengan memberi mereka kepentingan bersama untuk 

dikelola. 

2.2.3 Penerimaan Pajak 

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011) pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin 

dan surplusnya digunakan public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investasi. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat 

ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
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umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan 

(Abdriani, (2009) yang dikutip dalam Richard & Agus, 2013). 

Menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak terdiri dari: 

1. Official Assessment System 

  Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

2. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

3. With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

Pajak memiliki beberapa fungsi, berikuti ini fungsi fajak (www.pajak.co.id) 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin 

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. 

Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak 

digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja 

barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni 
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penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan 

pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan 

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama 

diharapkan dari sektor pajak. 

2.  Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman 

modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam 

fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam 

negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar 

negeri. 

3. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi 

dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan 

pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.  
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2.2.4   Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan atau naiknya output 

masyarakat atau penduduk yang dilatar belakangi oleh semakin banyaknya atau 

semakin meningkatnya suatu jumlah faktor produksi yang dapat digunakan dalam 

memproduksi, tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri, sebagai 

contoh ketika terjadi peningkatan output yang disebabkan oleh pertumbuhan atau 

perkembangan stok atau cadangan modal ataupun penambahan faktor produksi 

tanpa adanya perubahan yang dilakukan pada teknologi produksi yang lama 

(Arsyad 2010).  

Secara garis besar, suatu pertumbuhan perekonomian dapat diartikan 

sebagai suatu kemampuan peningkatan dalam bidang ekonomi dalam mengasilkan 

atau memproduksi suatu barang dan jasa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga 

menunjukkan bahwa  sejauh mana segala kegiatan perekomian akan dapat 

menghasilkan suatu pendapatan yang lebih besar bagi penduduk atau masyarakat 

dalam kurun waktu atau periode tertentu. Adapun yang dimaksud dengan aktivitas 

perekonomian itu sendiri merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor 

produksi untuk menghasilkan output, maka pada akhirnya proses ini akan 

menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh 

masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang baik dan terus 

meningkat, maka pada akhirnya diharapkan pendapatan masyarakat atau penduduk 

dapat terus meningkat setiap waktunya (Sukirno, 2010). 
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2.2.5  Pengangguran (Unemployment) 

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat 

memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono, dalam Wardiansyah et al., 2016). Muana 

(2001) menyatakan  pengangguran (unemployment) merupakan kenyataan yang 

dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (developing countries), 

akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju (developed countries). Secara 

umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan seseorang yang 

tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak memiliki pekerjaan dan 

secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara 

aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu 

pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam 

angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan belum dapat memperolehnya 

(Sukirno, 2000). 

Menurut Sukirno (2010) beberapa akibat buruk dari pengangguran 

dibedakan kepada dua aspek, yaitu :  

a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian. Tingkat pengangguran yang 

relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat pencapai pertumbuhan 

ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan 

berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh 

masalah pengangguran. 
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b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat Pengangguran akan 

mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. 

Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah : 

1. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan. 

2. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan-keterampilan 

dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila 

keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. 

3. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. 

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat 

menimbulkan rasa puas kepada pemerintah. 

2.2.6 Kesenjangan Ekonomi (Inequality) 

Baldwin (1986) menjelaskan bahwa kesenjangan ekonomi dapat diartikan 

sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. 

Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan. Masalah kesenjangan ekonomi sering 

juga diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah 

sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang 

kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Kindleberger, 1988 ).  

Todaro (1998) menyatakan indikator untuk mengetahui ketimpangan dan 

kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan : 

1. Kurva Lorenz 

Cara umum yang lain melihat penghasilan pribadi adalah dengan membuat 

apa yang dinamakan dengan Kurva Lorenz. Pada Gambar 2.1 diperlihatkan 

bagaimana cara membuat Kurva Lorenz. Jumlah penerimaan penghasilan 
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ditempatkan diatas sumbu horizontal sedangkan sumbu vertikal menggambarkan 

bagian jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing persentase populasi. 

Kedua sumbu tersebut dikombinasikan sampai dengan 100 persen. Dengan 

demikian kedua sumbu tersebut sama panjang dan semua angka ditempatkan dalam 

bujur sangkar. Pada garis diagonal, yang merupakan garis persamaan digambarkan 

dari sudut bawah sebelah kiri bujur sangkar menuju kearah sebelah kanan pada 

sudut atas Kurva Lorenz tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif yang aktual antara 

persentase-persentase penerimaan penghasilan yang mereka terima 

sebenarnya.Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis diagonal berarti semakin besar 

pula ketimpangan pendapatan yang terjadi, dan sebaliknya semakin dekat Kurva 
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Lorenz dengan garis diagonal maka akan semakin kecil tingkat ketimpangan 

pendapatan  

2. Koefisien Gini  

Koefisien Gini adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-

beda dari nol yang mengindikasikan suatu kemerataan sempurna (perfect equality) 

sampai satu yang berarti suatu ketimpangan total (perfect inequality) dalam 

distribusi pendapatan dan pengeluaran. 

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 

Menurut Maccari (2014) indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan 

indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 indeks yang 

menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, 

adapun indeks-indeks tersebut ialah : 

1. Indeks pendidikan, yang diukur dengan mean geometrik dua komponen: Mean 

tahun sekolah untuk orang dewasa yang berusia 25 tahun indeks (MYSI) dan 

tahun-tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak sekolah yang memasuki 

usia indeks (EYSI). 

2. Harapan hidup saat lahir adalah ukuran yang dipilih untuk menggambarkan 

secara kuantitatif kualitas kehidupan manusia di setiap negara. 

3. Indeks Penghasilan merupakan Pendapatan Nasional Bruto per kapita mewakili 

komponen kekayaan indeks dengan paritas daya beli (purchasing power parity / 

PPP), yang menggantikan Produk Domestik Bruto yang lama. 
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Adapun rumus umum yang biasa digunakan ialah sebagai berikut: 

IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3) 

X1  : Indeks Harapan Hidup 

X2 : Indeks Pendidikan 

X3 : Indeks Standar Hidup 

Gambaran yang lebih lengkap tentang tingkat perkembangan manusia suatu 

negara membutuhkan analisis indikator dan informasi lain yang disajikan dalam 

lampiran statistik laporan. 

 

 

Gambar II.2 

Dimensi dan Indikator Tingkat Perkembangan Manusia 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian  

2.3.1 Pengaruh Ekspor terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara AEoI 

Keuntungan dari terbukanya perekonomian dunia dapat dilihat dari keadaan 

neraca pembayaran (Balance of Payment) suatu Negara, neraca pembayaran sebuah 

Negara dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana perdagangan dan 

investasi dibandingkan kewajiban yang dibayarkan kepada negara sedangkan 

dikatakan defisit apabila impor lebih besar dari pada ekspor (Astuti & Ayuningtyas, 

2018). Menurut Curry (2001) Ekspor merupakan kegiatan perdagangan 

internasional yang mana negara tersebut menjual barang atau jasa kepada Negara 

asing. Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas yang dimiliki suatu 
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bangsa kepada bangsa lain atau Negara asing, dengan mengharapkan pembayaran 

dalam valuta asing, serta melakukan komoditi (Amir, 2004). Dapat disumpulkan 

bahwa ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional antar Negara dalam 

bentuk menjual barang atau jasa ke Negara lain dengan dengan tujuan untuk 

mendapat keuntungan. 

Menurut Sukirno (2010) Kegiatan ekspor memiliki beberapa manfaat 

seperti: (1) memperluas pangsa pasar, (2) menambah devisa Negara perdagangan 

antar Negara memungkinkan eksportir Negara tersebut untuk menjual barang 

kepada masyarakat luar Negeri, dan (3) dapat memperluas lapangan kerja. Manfaat-

manfaat tersebut dapat mendorong meningkatkan keuntungan perusahaan dan 

pendapatan secara individu melalui bertambahnya lapangan kerja. Semakin banyak 

kegiatan ekspor, maka tingkat pendapatan seseorang bertambah dan semakin tinggi 

pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, 

terutama untuk membayar pajak yang digunakan membiayai pengeluaran rutin dan 

pengeluaran pembangunan pemerintah (Mardiasmo, 1995). Pernyataan tersebut 

sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teori daya pikul bahwa setiap wajib pajak 

berbeda dalam kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak yang 

disesuaikan dengan penghasilan mereka. Sebaliknya, Menurut Primadhyta dalam 

laporannya (www.cnnindonesia.com, 19 Juli 2019) bahwa penurunan ekspor dapat 

memicu menurunnya penerimaan pajak, seperti di Indonesia pada semester 1 2019, 

realisasi penerimaan pajak sektor pertambangan Rp 33,43 triliun atau turun 

mengalami penurunan sebesar 14% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan 
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harga acuan batu bara dunia terus mengalami penurunan sejak awal tahun 2019. 

Jadi, Kegiatan ekpor dapat mempengaruhi penerimaan pajak. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dowsen (2006) yang 

menyatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekspor barang dapat meningkatkan 

GDP Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1.      Ekspor berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak   

2.3.2 Pengaruh Impor terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara AEoI   

Dalam perdagangan internasional, lawan dari ekspor yaitu impor. Menurut 

Susilo (2008) impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari suatu negara 

(luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain (dalam negeri). Dapat 

disimpulkan impor merupakan lawan dari ekspor, yang mana ekspor merupakan 

menjual barang atau jasa ke negara asing, sebaliknya impor merupakan membeli 

atau pengadaan barang atau jasa ke negera asing.  Seperti yang dibahas sebelumnya 

impor yang lebih besar dari ekspor dapat mengakibatkan neraca perdagangan 

mengalami defisit. Bahkan Menurut Sitepu dalam laporannya (www.bbc.com, 17 

November 2018) defisit perdagangan  yang berlebihan dalan jangka panjang dapat 

menurunkan jumlah lapangan pekerjaan yang disebabkan kompetisi dari impor.  

Menurut Hurotun dalam laporannya (www.kompasiana.com, 31 Agustus 

2018) bahwa tidak satupun negara di dunia ini yang tidak melakukan impor, bahkan 

negara maju sangat membutuhkan impor dan bahkan lebih besar. Kegiatan Impor 

dapat mengatasi hambatan atau keterbatasan yang dimiliki suatu negara, seperti 

teknologi yang kurang maju, dan bahan baku kurang berkualitas. Hal tersebut dapat 
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meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam produksi, lebih lanjut volume 

penjualan dapat meningkat, yang berpotensi meningkatkan penghasilan. Maka 

dengan meningkatnya penghasilan tersebut semakin tinggi pula kemampuan untuk 

membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, terutama untuk 

membayar pajak yang digunakan membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan pemerintah (Mardiasmo, 1995). Berdasarkan teori daya pikul bahwa 

wajib pajak berbeda dalam kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak 

yang disesuaikan dengan penghasilan mereka. Menurut Anthony dalam laporannya 

(News.detik.com, 6 Novermber 2018) Jusuf Kalla menyatakan Suatu Negara tidak 

akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada impor. Di Indonesia untuk 

tahun 2019 berpotensi mengalami penurunan dalam penerimaan pajak, seperti yang 

disampaikan  Fauzia dalam laporannya (Money.kompas.com, 17 Juli 2019) bahwa 

Robert Pakpahan memperkirakan penerimaan pajak tahun 2019 akan shortfall 

sebesar Rp 140 triliun dari target APBN yang sebesar Rp 1.577,56 triliun, yang 

disebabkan 3 faktor utama salah satunya yaitu impor mengalami penurunan yang 

cukup drastis.  Jadi, Kegiatan impor dapat mempengaruhi penerimaan pajak. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masood (2019) yang 

menyatakan Impor dapat meningkatkan devisa Negara. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2.    Impor berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak   

 

 



 
 

48 
 

2.3.3 Pengaruh Foreign Direct Invesment terha1dap Penerimaan Pajak di 

negara-negara AEoI 

Saat neraca pembayaran (Balance of Payment) mengalami penyusutan salah 

satu alternatif untuk memperbaiki kondisi tersebut menarik investor asing untuk 

menanamkan modalnya dalam bentuk Foreign Direct Investment (Salvataro dalam 

Safitriani, 2014). Krugman & Maurice (2004) mendefinisikan Foreign Direct 

Investment (FDI) sebagai suatu arus modal internasional yang mana suatu 

perusahaan dari negara tertentu dapat mendirikan atau hanya memperluas 

perusahaannya yang sudah ada di negara tujuan investasi.  Investasi asing langsung 

meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata, misalnya seperti pembangunan 

pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk 

keperluan produksi, pembelanjaan berbagai peralatan inventaris dan sebagainya 

Salvatore (1997). Sehingga perusahaan atau bisnis yang memperoleh modal 

tambahan dari investor asing dapat melaukan ekspansi bisnisnya dengan harapan 

dapat memaksimalkan keuntungan. Menurut Miftahudin dalam laporannya 

(www.medcom.id, 16 Juli 2019) bahwa Dididk Rachibini menyampaikan Negara 

berkembang yang ingin menjadi Negara maju tingkat investasi harus tinggi. 

Investasi asing dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan baru atau 

melakukan ekspansi parusahan yang ada (Krugman & Maurice,  2004). Dengan 

bertambahnya perusahaan atau dilakukannya ekspansi bisnis maka kondisi ini 

mendorong berkurangnya pengangguran dan meningkatnya produktivitas  sehingga 

dengan kondisi tersebut pendapatan baik perusahaan maupun individu meningkat,  

maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang 

http://www.medcom.id/
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ditetapkan pemerintah, terutama untuk membayar pajak yang digunakan 

membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah 

(Mardiasmo, 1995). Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam 

teori daya pikul karena teori tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib pajak berbeda 

dalam kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak yang disesuaikan 

dengan penghasilan mereka. Cobb at al., dalam Hemanona & Suharyono, (2017) 

menyatakan dengan bertambahnya jumlah proyek investasi langsung dari negara 

asing, maka pemerintah bisa menggunakannya sebagai salah satu sumber 

penerimaan pajak baru. Oleh karena itu banyak negara berupaya dapat menarik 

investor untuk berinvestasi, seperti dalam laporan  Anggaraeni 

(ekbis.sindonews.com, 31 Januari 2019) bahwa Sri Mulyani menyatakan 

pemerintah akan terus menggunakan kebijakan dalam rangka mendorong investasi 

dengan sehat, seperti upaya tax allowance dan tax holiday menjadi langkah awal 

yang bakal memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia 

serta menarik investor asing. Jadi,  Investasi asing dapat meningkatkan penerimaan 

pajak suatu Negara. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhayono &  

Hemanona (2017)  bahwa Foreign Direct Investment Amerika Serikat berpengaruh 

positif terhadap pajak di Indonesia.  Dengan bertambahnya jumlah proyek dari 

investasi langsung negara asing. maka pemerintah bisa menggunakannya sebagai 

salah satu sumber penerimaan pajak baru (Suhayono & Hemanona, 2017). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3.   Investasi Asing berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak  
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2.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi T-1 terhadap Penerimaan Pajak di 

Negara-Negara AEoI 

Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi dapat 

menunjukkan bahwa sejauh mana segala kegiatan perekomian akan dapat 

menghasilkan suatu pendapatan yang lebih besar bagi penduduk atau masyarakat 

dalam kurun waktu atau periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah perkembangan segala kegiatan dalam perekonomian barang dan 

jasa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. 

Sehingga semakin besar pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula potensi 

peningkatan pendapatan masyarakat. Mengingat Semua pajak, berkaitan dengan 

pendapatan yang didasarkan pada gaji, pensiun, dan anuitas dari segala jenis, dan 

dibayarkan baik secara langsung atau menengah dari upah tenaga kerja, keuntungan 

saham, atau sewa tanah (Smith, 1776). Berdasarkan teori daya pikul bahwa setiap 

wajib pajak berbeda dalam kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak 

yang disesuaikan dengan penghasilan mereka. Hal ini juga selaras dengan 

pernyataan Nugroho dalam  Richard & Agus, (2013) bahwa Semakin tinggi 

pendapatan, maka akan disertai dengan peningkatan penerimaan pajak dalam 

negara tersebut. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari 

tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran 

konsumsi (Matsumi dalam puteri, 2013). 
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Salah satu ukuran di gunakan seluruh dunia untuk mengetahui seberapa besar 

kinerja dari penerimaan pajak, yaitu tax revenue to GDP ratio, atau sering kenal 

dengan istilah tax ratio. Tax ratio merupakan formula untuk mengukur kinerja 

perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan perpajakan dan Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun 

(www.pajak.go.id). Menurut Edi dalam laporannya (ekonomi.bisnis.com, 30 Juli 

2019) bahwa tax ratio Indonesia tahun 2017 merupakan yang terendah di Asia 

Pasifik, bahkan tax ratio Indonesia juga masih di bawah rata-rata organisasi untuk 

kerja sama ekonomi dan pembangunan atau OECD. Di kutip dari www.pajak.co.id 

secara global salah satu  faktor yang mempengaruhi tax ratio di Indonesia rendah 

yaitu komponen komponen yang ada dalam PDB, untuk PDB dengan pendekatan 

sektor lapangan usaha menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris 

yang besar, produk-produk agraris dari data BPS, sektor usaha pertanian, 

peternakan, dan perikanan menyumbang 13,1 % dari total PDB. Bahkan Angka ini 

tergolong tinggi dibandingkan negara lain dengan tax ratio yang tinggi seperti 

Amerika Serikat (0,9%), Inggris (0,6%), Jepang (1%), Singapura (0%), Malaysia 

(8,4%), dan Filipina (9,4%). Selain produk agrikultur, produk dari industri 

(manufacturing) juga dominan di mana Indonesia mencatatkan angka 40,3 % dari 

PDB. Kemudian produk industri juga didominasi oleh komoditas-komoditas seperti 

kelapa sawit dan batubara yang masih menjadi unggulan ekspor Indonesia. 

Komoditas semacam ini juga tidak memiliki potensi pajak yang besar. Namun, 

potensi pajak yang besar harusnya bersumber dari jasa (service), terutama jasa 

keuangan dan konstruksi. BPS mencatat nilai PDB dari sektor jasa tahun 2017 
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adalah sebesar 46% dari total PDB. Angka ini masih tergolong kecil dibanding 

Negara lain dengan tax ratio yang tinggi seperti Amerika Serikat (80,2%), Inggris 

(80,4%), Jepang (69,4%), Singapura (74%), Malaysia (54%), dan Filipina (59,8%). 

Jadi, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penerimaan pajak. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Cui dalam 

Wijayanti (2015) dengan studi kasus Cina. Zhang dan Cui menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan faktor ekonomi 

makro berupa produk domestik bruto. Penelitian lain yaitu Sinaga (2010) 

mengungkapkan perkembangan ekonomi berkorelasi positif terhadap penerimaan 

pajak kerena perkembangan ekonomi secara makro merupakan dasar bagi 

pengenaan pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4.      Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. 

2.3.5    Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak di Negara-Negara AEoI 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terus 

menurus. Laju inflasi yang tinggi akan meningkatkan harga barang secara umum, 

yang dalam hal ini juga akan meningkatkan harga-harga dari faktor produksi yang 

digunakan para pelaku usaha. Syahputra dalam Damayanti et al., (2016)  

mengungkapkan bahwa terlalu tingginya tingkat inflasi bisa berdampak negatif 

terhadap penerimaan pajak melalui perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu 

Inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan penerimaan pajak suatu 

negara, seperti yang terjadi di Venezuela yang menjadi negara yang mengalami 

tingkat inflasi tahunan terbesar, yaitu pada tahun 2018 mengalami kenaikan 
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1.000.000.000 %. Beberapa faktor penyabab utamanya yaitu ketersedian 

pemerintah mencetak uang tambahan dan kesiapan untuk secara teratur 

meningkatkan upah minimum guna mendapatkan kembali dukungan warga Miskin. 

Sehingga Negara Venezuela mengalami krisis, karena negara tidak memiliki 

pemasukan terutama dari sektor pajak dan untuk bertahan hidup banyak warganya 

mengemis makanan (www.bbc.com, 23 Agustus 2018).  

Berdasarkan teori daya pikul bahwa seseorang menyerahkan uang pada 

Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Maka 

hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan (Direktorat Jenderal Pajak, 2014) 

bahwa penerimaan pajak akan lebih baik karena tren penurunan inflasi yang 

menyebabkan kenaikan pada pendapatan Rumah Tangga. Dengan biaya kebutuhan 

primer rendah, maka penghasilan seseorang setelah terpenuhinya kebutuhan primer 

akan lebih besar. Semakin tinggi pendapatan seseorang,  maka akan semakin tinggi 

pula kemampuan sesorang untuk membayar pajak. Jadi, inflasi dapat 

mempengaruhi penerimaan pajak. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan (2015) dan 

Damayanti et al., (2016) bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan pajak.  Ferdiawan (2015)  membuktikan bahwa inflasi berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan terjadinya inflasi maka 

kemampuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat akan turun, 

dan dampaknya dapat menurunkan pertumbuhan pajak. Selain itu, Damayanti et al., 

(2016)  juga menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. 

Hal ini dikarenakan Tingginya inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat. 

http://www.bbc.com/
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Turunnya daya beli akan menurunkan produksi suatu perusahaan sehingga 

penghasilan kena pajak perusahaan juga akan menurun , akibatnya pada penerimaan 

pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5.      Inflasi berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak 

2.3.6 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Penerimaan Pajak di 

Negara-Negara AEoI 

Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah 

penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang 

akan menimbulkan permintaan agregat (Seetharam dalam Puteri, 2013). Menurut 

Yi yang dikutuip dalam (www.voaindonesia.com, 5 Januari 2019) menyatakan 

kebijakan pemerintah China yang hanya memperbolehkan pasangan suami istri 

mempunyai 2 anak memberikan dampak krisis demografis, dikarenakan total 

populasi Negara China menrun sebanyak 1,27 juta dan ini untuk pertama kalinya 

sejak berdiri China Baru pada tahun 1949. Kondisi tersebut memicu masalah 

penuaan semakin dekat dan tenaga kerja semakin sedikit dan berdampak  kekuatan 

ekonomi semakin suram. Lebih lanjut tren penurunan ini mungkin tidak dapat 

diubah, karena faktor-faktor seperti menurunnya angka perempuan usia subur dan 

keengganan pasangan untuk memiliki anak karena biaya pendidikan, kesehatan, 

rumah tangga, dan pajak yang semakin mahal.Yi juga mendorong pemerintah untuk 

membatalkan kebijakan pembatasan dua anak dan menawarkan lebih banyak 

dukungan seperti cuti hamil yang lebih lama, dan keringanan pajak untuk orang tua. 

Berdasarkan teori daya pikul bahwa setiap individu berbeda dalam 

kemampuan bawaan mereka untuk membayar pajak yang disesuaikan dengan 

http://www.voaindonesia.com/
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penghasilan mereka. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan memberikan 

potensi jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan membayar pajak meningkat. 

Sehngga peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah salah satunya 

adalah dengan membayar pajak (Manik, 2012). Jadi, jumlah penduduk 

mempengaruhi penerimaan pajak. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofian (1997) dan 

Saniat et al., (2018) bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah 

Penerimaan Pajak. Hal ini dikarenakan syarat dalam pemungutan pajak diantaranya 

harus ada subjek pajak dan penduduk berperan sebagai subjek pajak, sehingga 

semakin banyak penduduk yang mengeluarkan penghasilannya untuk membayar 

pajak maka akan semakin banyak juga pajak yang diterima oleh pemerintah (Saniat 

et al., 2018). Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H6.      Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak  

2.3.7 Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Kesenjangan Ekonomi di 

Negara-Negara AEoI 

Kesenjangan ekonomi dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran 

ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, tercermin dari perbedaan 

pendapatan (Baldwin, 1986). Pajak memiliki dampak mikro-ekonomi  seperti 

distribusi pendapatan dan penggunaan sumber daya yang efisien serta dampak 

makroekonomi seperti tingkat output kapasitas, lapangan kerja, harga dan 

pertumbuhan (Musgrave, 2004). Maharani dalam laporannya 

(www.republika.co.id, 18 Oktober 2016) bahwa Sri Mulyani menyatakan 

http://www.republika.co.id/
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penerimaan pajak digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan 

jasa dasar bagi masyarakat miskin, maka dari itu penerimaan pajak merupakan 

instrument penting untuk mengatasi kesenjangan. Tujuan adanya pajak hendaknya 

digunakan untuk mengurangi ketidakmerataan penghasilan, yang artinya adalah 

untuk mengurangi kesenjangan (Suparmoko, 2000). 

Berdasarkan teori asas daya beli bahwa pajak yang dibayar kepada Negara,  

akan disalurkan kembali kemasyarakat yang bertujuan untuk memelihara 

kehidupan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Di Negara Amerika 

Serikat Belasan miliarder menyerukan pajak baru atas kekayaan ekstrem. Pajak 

baru itu untuk memerangi ketimpangan pendapatan. Seruan tersebut disampaikan 

melalui surat yang ditujukan kepada para kandidat presiden 2020. Sebanyak 19 

miliarder yang mendatangani surat tersebut, termasuk George Soros, Abigail 

Disney, hingga Chris Hughes. Kenaikan pajak kekayaan itu difokuskan untuk 

secara substansial mendanai investasi baru di sektor-sektor ramah lingkungan, 

pengasuhan anak secara universal, pengurangan student loan debt, perbaikan 

infrastruktur, hingga keringanan pajak untuk keluarga berpenghasilan rendah. Ray 

Dalio menyatakan kekhawatiran tentang kesenjangan ketimpangan pendapatan. 

Kesenjangan menganga antara orang kaya dan miskin adalah ‘darurat nasional yang 

menimbulkan risiko eksistensial bagi Negeri Paman Sam. Sebuah analisis dari 

laporan Federal Reserve menemukan 1% orang terkaya Amerika Serikat telah 

melihat kekayaan bersih mereka tumbuh US$21 triliun selama 30 tahun terakhir. 

Sementara itu, kekayaan penduduk 50% terbawah turun US$900 miliar 
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(News.ddtc.co.id, 25 Juni 2019). Jadi, penerimaan pajak mempengarui kesenjangan 

ekonomi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Martorano (2016) 

berpendapat bahwa perpajakan telah mempengaruhi ketidaksetaraan di Amerika 

Latin selama dua dekade terakhir. 

H7.      Penerimaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kesenjangan Ekonomi  

2.3.8 Penerimaan Pajak terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara-

Negara AEoI 

Menurut Holik (2005) banyak negara menjadikan penerimaan pajak sebagai 

sumber dana utama yang dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara, 

dengan tujuan utama mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan 

makmur. Dengan penerimaan pajak tersebut Negara dapat menjalankan fungsi 

pajak, seperti fungsi stabilasasi, fungsi mengatur, dan fungsi redistribusi. Untuk 

mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam menjalankan fungsi pajak 

dapat menggunakan indeks pembangunan manusia, yaitu sebagai alat untuk 

mengukur tingkat pembangunan suatu daerah atau Negara, dan merupakan salah 

satu ukuran kinerja pemerintah, dan mencakup tiga dimensi mendasar seperti umur 

panjang dan hidup sehat, pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup layak 

(BPS  dalam Saragih, 2018).  

Banyak  negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata 

tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial seperti penyalahgunaan obat, 

AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan rumah tangga. Sebaliknya beberapa 

negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia 
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yang tinggi karena mampu menggunakan bijaksana semua sumber daya untuk 

mengmbangkan kemmapuan dasar manusia (Haq, 1996 dikutip peneliti dalam 

Pangestika & Widodo, 2017). Oleh karena itu banyak aspek yang perlu diperhatikan 

dalam meningatkan indeks pembangunan manusia, khususnya  peran pemerintah 

dalam membuat kebijakan sangat berpengaruh. Berdasarkan teori Public 

Expenditure bahwa pengelolaan pengeluaran oleh pemerintah tidak hanya sarana 

untuk mempekerjakan karyawan atau membeli bahan tetapi secara bersamaan 

sebagai sarana yang bertujuan untuk pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan 

secara sosial dan ekonomi (Colm, 2015). Jadi dapat dikatakan bahwa penerimaan 

pajak  dapat mempengaruhi IPM. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2018) 

menemukan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan 

terhadap IPM. Penelitian lainnya Nwakanma & Nnamdi (2013) menyatakan bahwa 

pajak penghasilan perusahaan dan pajak cukai masing-masing menunjukkan 

hubungan positif dengan indeks pembangunan manusia, ini menunjukkan bahwa 

pajak yang dapat ditagih oleh Pemerintah Federal memiliki potensi untuk mencapai 

tingkat pembangunan yang signifikan di Nigeria.  

H8.  Penerimaan Pajak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia.    

2.3.9 Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pengangguran di Negara-

Negara AEoI 

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak 

memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam 
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empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss,1999 

dikutip peneliti dalam Wardiansyah et al., 2016). Pengangguran merupakan suatu 

keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin 

mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut 

(Sadono, dalam Wardiansyah et al., 2016). Meningkatnya angka pengangguran 

disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan 

kesempatan kerja. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja 

tersebut berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial 

antara desa-kota maupun secara sektoral (Wardiansyah et al., 2016). Konsepsi 

Keynes dalam pasar tenaga kerja menyarankan bahwa pemerintah tidak 

mengandalkan pada proses alamiah dari kaum Klasik. Untuk membawa 

perekonomiannya ke posisi full employment, pemerintah harus aktif melakukan 

sesuatu. Satu tindakan yang bisa uang diambil pemerintah dalam menghadapi 

keadaan depresi dan pengangguran adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah, 

dengan cara meningkatkan pajak. Perkembangan pajak penghasilan dapat 

meningkatkan tenaga kerja terhadap lapangan kerja (Koskela & Vunselenen, dalam 

Goerke, 1997).  

Berdasarkan teori Public Expenditure bahwa pengelolaan pengeluaran oleh 

pemerintah tidak hanya sarana untuk mempekerjakan karyawan atau membeli 

bahan tetapi secara bersamaan sebagai sarana yang bertujuan untuk pelaksanaan 

dalam memenuhi kebutuhan secara sosial dan ekonomi (Colm, 2015). Salah satu 

fungsi pajak yaitu mengatur, fungsi tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen 

mengatasi pengangguran (www.pajak.co.id). Menurut Aini dalam laporannya 

http://www.pajak.co.id/
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(www.republika.co.id, 29 April 2018) bahwa negara Finlandia membuat program 

kesejahteraan yang bernama pendapatan dasar universal, yaitu pemerintah 

memberikan penghasilan bebas pajak bulanan kepada 2.000 warga negara yang 

pengguran berusia 25-58 sebesar 560 euro. Program tersebut dipandang sebagai 

metode yang tepat untuk menurunkan pengangguran. Jadi, penerimaan pajak dapat 

mempengaruhi pengangguran. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bohringer et al., (2002) 

bahwa tunjangan pajak yang lebih tinggi memiliki efek terbesar pada progres pajak 

dan dengan demikian mengurangi pengangguran hingga tingkat terbesar.  

H9.      Penerimaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Pengangguran    

2.3.10 Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Negara-Negara AEoI 

Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi makro, 

seperti seperti perpajakan, konsumsi, dan investasi. Pajak memiliki dampak mikro-

ekonomi  seperti distribusi pendapatan dan penggunaan sumber daya yang efisien 

serta dampak makroekonomi seperti tingkat output kapasitas, lapangan kerja, harga 

dan pertumbuhan ekonomi (Musgrave, 2004). Berdasarkan teori asas daya beli 

bahwa pajak yang dibayar kepada Negara,  akan disalurkan kembali kemasyarakat 

yang bertujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat dan menyejahterakan 

masyarakat. Menurut Edame & Okoi (2014) biaya pungutan pajak yang dikenakan 

pada wajib pajak (orang pribadi atau badan hukum) oleh negara atau fungsi yang 

setara dengan negara, biasanya dianggap sebagai sumber utama pendapatan 

pemerintah untuk pendanaan berbagai pengeluaran publik. Setiap individu yang 
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membayar pajak dalam suatu negara berharap dengan adanya dana yang mereka 

berikan kepada negara dapat menjadi sumber dana yang dapat dipergunakan untuk 

pembangunan ekonomi negara mereka, karena tujuan utama dari pembangunan 

ekonomi adalah mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur 

(Holik, 2005 yang dikutip peneliti dalam Richard & Toly, 2013).  

Menurut Hamdani dalam laporannya (finance.detik.com, 27 September 

2018) bahwa Chairul Tanjung menyatakan pertumbuhan ekonomi negara super 

maju seperti Amerika Serikat dikuartal 2 tahun 2018 tidak normal sebesar 4,2%, 

yang pada umumnya untuk negara maju 1-2% sudah luar biasa. Salah satu faktor 

yang mendongkrak pertumbuhan tersebut adalah kebijakan Donald Trump di sektor 

pajak. Pada saat Trump memotong pajak efeknya langsung menyebar, pendapatan 

perusahaan lebih tinggi dan hasilnya investasi meningkat. Dengan meningkatnya 

investasi dari dunia usaha, lapangan pekerjaan bertambah sehingga semakin besar 

dan banyak orang yang berpenghasilan bisa membelanjakan uangnya dan kondisi 

tersebut secara keseluruhan mendorong penerimaan pajak dan pertumbuhan 

ekonomi meningkat. Jadi, penerimaan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi T+1. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Myles (2000) bahwa 

penerimaan pajak merupakan salah satu faktor paling signifikan yang berkontribusi 

terhadap pertumbuhan suatu Negara. 

H10.      Penerimaan Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  
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2.4   KERANGKA BERPIKIR  

Berdasarkan uraian di atas, variabel yang digunakan dalam kerangka pikir ini 

terdiri dari variabel  Ekspor (X1), Impor (X2), Foreign Direct Investment (X3), 

Pertumbuhan Ekonomi T-1 (X4), Inflasi (X5), Jumlah Penduduk (X6), 

Kesenjangan Ekonomi (Z1), Indeks Pembangunan Manusia (Z2), Pengangguran 

(Z3), Pertumbuhan Ekonomi T+1 dan Penerimaan Pajak (Y). Fokus utama 

penelitian ini adalah mengkaji pengaruh Ekspor, Impor, Foreign direct investment, 

Pertumbuhan ekonomi T-1, Inflasi, dan Jumlah penduduk, terhadap Penerimaan 

Pajak yang berpengaruh terhadap Kesenjangan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi T+1. Objek penelitian ini juga 

pada negara AEoI. Tujuan dalam penelitian ini yang nantinya untuk mengetahui 

berapa besar pengaruh di antara variabel, sebagaimana yang telah digambarkan 

pada gambar II.3 berikut ini. 
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Gambar II.3 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


